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Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Perdagangan (UUP) Pasal 1 (ayat 14) 

adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan. Berkenaan dengan itu setiap 

badan usaha wajib memasang label berbahasa Indonesia di setiap produknya. 

Label berbahasa Indonesia adalah informasi tentang produk. Pada umumnya 

tertera pada apa yang disebut sebagai label. Menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP) Pasal 104 mengatakan “setiap pelaku 

usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang 

diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ayat 1) 

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan 

dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dismpulkan: (1) Penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa 

Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan suatu 

perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan, Pasal 60 (ayat 2) dan Pasal 62 (ayat 1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 102 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam ketiga peraturan 

tersebut masing-masing mengatur sanksi pidana dan administratifnya, kecuali 

Undang-Undang Pangan. (2) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada 

barang pangan yang diperdagangkan di dalam negeri antara lain: (a) Undang-

Undang; (b) Penegak Hukum; (c) Sarana dan Fasilitas; (d) Masyarakat; dan (e) 

Kebudayaan. 
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Saran yang diberikan penulis antara lain: (1) Diharapkan perlu adanya tindakan 

tegas dari aparat penegak hukum baik dari Kepolisian Daerah Lampung, Dinas 

Perdagangan, dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk penerapan 

sanksi hukum dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha 

yang apabila telah diberi peringatan tetap tidak ada perubahan maka mereka dapat 

dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah 

mengatur dengan jelas sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha 

tersebut. Upaya ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran tersebut. Mengingat sudah banyak masyarakat yang 

merasa dirugikan, tetapi tidak pernah paham dengan pengaturannya; dan (2) 

Perlunya peran aktif dari masyarakat untuk mengatasi pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh dengan ketentuan perundang-

undangan. Peran serta masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam 

mengatasi masalah tersebut, masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan 

aparat penegak hukum agar terciptanya kedamaian dan keadilan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Label Berbahasa Indonesia 


